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BestyrelsenBestyrelsenBestyrelsenBestyrelsen:::: 
 
Anders Brønnum, formand 9846 1302 
Poul Svenningsen, næstformand 9895 
4129 
Jørn Sørensen, kasserer  9846 4312 
Leif Olesen, sekretær 9882 5821 
Nils Bak Andersen 9840 1903 
EEEE----mailmailmailmail----adresseradresseradresseradresser    
formanden@saeby-sejlklub.dk 
kassereren@saeby-sejlklub.dk 

SæbySæbySæbySæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby 
Tlf. i klubhuset: 9846 1997 
www.saeby-sejlklub.dk 

JuniorJuniorJuniorJunior---- og Ungdomsafdeling: og Ungdomsafdeling: og Ungdomsafdeling: og Ungdomsafdeling: 
 
Sejlads og sikkerhed i joller og på bræt. 
Vedligeholder afdelingens materiel. 
Formand (“Skipper”): Nils Bak Andersen 
 
Jollegruppen 
Lotte Andersen 
Henning Sander Nielsen 

NøgleNøgleNøgleNøgle 
til klubhus, mastehus, værksted og 
mastekran fås af Jørn Sørensen (50 kr. i 
depositum) 

Klubstander og havneordningKlubstander og havneordningKlubstander og havneordningKlubstander og havneordning 
Kontakt et bestyrelsesmedlem. 
Klubstander : 60 kr. 

FællesafdelingFællesafdelingFællesafdelingFællesafdeling:::: 
 
Sørger for fælles aktiviteter i klubhuset og 
fælles informationer. 
Formand (“Skippper”): Anders Brønnum 

 
Aktivitetsgruppen 
Gennemfører fælles klubaktiviteter for 
medlemmerne og deres ledsagere. 
 
 

 
Informationsgruppen 
Redigerer og udsender klubbladet, samt 
redigerer klubbens hjemmeside. 
Assisterer med afdelingernes 
informationer. 
Bladet forsøges udsendt i : 
Februar, maj, august og december 
måneder. 
Niels-Ove Rolighed, nor@pc.dk (Ansv.) 
Broder Berg 
 
Web-master: Leif Olesen 

SeniorafdelingSeniorafdelingSeniorafdelingSeniorafdeling:::: 
 
Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og 
motorbåde. Vedligeholder afdelingens 
materiel. 
Formand (“Skipper”): Leif Olesen 

 
Kapsejladsgruppen 
Planlægger og gennemfører sportslige 
sejladser og arrangementer med relation 
hertil. 
Leif Olesen, Erik Bach, Lars Kristensen 
Klubmåler: Henning Sander Nielsen 
 
Tursejlergruppen 
Planlægger og gennemfører sociale 
sejladser og arrangementer. 
 

 

Bestyrelse og afdelinger 

EjendomsafdelingEjendomsafdelingEjendomsafdelingEjendomsafdeling:::: 
 
Varetager klubbens faste ejendomme. 
Sikrer at klubbens fælles materiel er i 
orden. 
Formand (“Skipper”): Poul Svenningsen 
Hus– og materialegruppen 
Har tilsyn med klubhuset og lagerbygninger. 
Sørger for at de er klar til brug og at 
klubbens mastekran er i orden. Har tilsyn 
med vedligehold af hjælpebåde, motorer og 
trailer. 
 



Formanden har ordet! 
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Generalforsamling og engangsdåser 
 

2004 randt ud, og vi har taget hul på 2005.   

 

Moder natur fejrede årsskiftet ved at demonstrere hvilke kræf-

ter, der findes omkring os. Tsunamien dræbte ca. 225.000 i 

Asien, flest lokale, men også en del turister. En stor og omfat-

tende tragedie, men livet går videre, også i Sæby sejlklub. 

Forestående er årets generalforsamling, som i år vil blive af-

holdt onsdag d. 30 marts. I den siddende bestyrelse ønsker Nils 

Bak ikke at genopstille, så findes der medlemmer med interes-

se for bestyrelsesarbejdet så kontakt endelig undertegnede. Der 

kan også gå en formandsspire som har lyst til at prøve kræfter 

med hvervet, i så fald vil der ikke være nogen klæben til tabu-

retten. 

Generalforsamlingen er medlemmernes mulighed for at komme 

med uforbeholden ros til bestyrelsen, udvalgsmedlemmer, sig 

selv og hinanden så mød endelig op og gør din indflydelse gæl-

dende. Dagsordenen fremgår senere i bladet. 

Forleden gik vi en tur langs stranden syd for Sæby, hvor stor-

mene havde spist godt af klitten. Udover eroderingen bemær-

kede jeg utallige tomme øl og sodavandsdåser som givet er ble-

vet tømt i løbet af sommeren. Det vil sige at en sådan dåse 

snildt overlever otte måneder i vandet, hvilket er noget i mod-

strid med de udsagn jeg af  og til hører blandt sejlsportsfolk 

(fra andre klubber). Jeg håber derfor andre følger de gode ek-

sempler fra Sæby Sejlklub, hvor alle bringer de tomme dåser i 

land. 

 

Vi ses til generalforsamlingen 

Anders Brønnum 

Formand 
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Nyt fra Junior– og Ungdomsafdelingen 

Vi nærmer os nu hastigt den nye 
sæson, som igen i år er blevet 
startet op med en hyggeeftermid-
dag på Hjørring gokart- og bowling-
center. Som noget nyt var der i år 
også inviteret hjælpere fra Statoil 
Cup og fra hverdagen i Junior- og 
Ungdomsafdelingen. 

 
Den planlagte svømmedag i 
Østervråhallen, hvor vi plejer at øve kæntringsøvelser under 
rolige forhold, har vi desværre måtte aflyse i år, da det ikke 
har været muligt at finde en passende ledig eftermiddag i 
hallen. 

 
Vi er stadig på jagt efter en nyere brugt optimistjolle til flåden 
af klubjoller og mangler også en påhængsmotor (ca. 9 hk. m. 
langt ben) til den ene af vore følgebåde. 

 
Forårsklargøringen starter torsdag den 14. april, hvor vi åb-
ner klubhuset kl. 15.30 så sejlere med evt. voksne hjælpere 
kan få vasket og poleret jollerne. 

 
Første træningsaften er planlagt til 18/4 og fortsætter deref-
ter hver mandag og torsdag fra kl. 16:30 til ca. 19. 

 
Den 25/4 har vi introduktionsaften for nye sejlere. 

 
Vores tilbagevendende jollestævne Statoil Cup løber af stabe-
len i weekenden 13.-14. august. 

 
På snarligt gensyn til en ny sæson 
 

 

Junior- og Ungdomsafdelingen 

Sponsorer 
2005 

    

VognmandVognmandVognmandVognmand    
NedergaardNedergaardNedergaardNedergaard....    

    
Maskinstationen v/Maskinstationen v/Maskinstationen v/Maskinstationen v/
Torkild Pedersen.Torkild Pedersen.Torkild Pedersen.Torkild Pedersen.    

 

Lars Sørensen VVS. 

    
    

A/S SÆBY 

FISKE FISKE FISKE FISKE ––––    
INDUSTRI.INDUSTRI.INDUSTRI.INDUSTRI.    

  
Peiter Sport. 

 
JerslevJerslevJerslevJerslev    

Sparekasse.Sparekasse.Sparekasse.Sparekasse.    
    

A/S CarloA/S CarloA/S CarloA/S Carlo    
SørensenSørensenSørensenSørensen....    

    
Roblon EngineeringRoblon EngineeringRoblon EngineeringRoblon Engineering    

    
Niras A/S Sæby.Niras A/S Sæby.Niras A/S Sæby.Niras A/S Sæby.    

    
Sportmaster.Sportmaster.Sportmaster.Sportmaster.    

 
Ringvejens Maskin-Ringvejens Maskin-Ringvejens Maskin-Ringvejens Maskin-

fabrikfabrikfabrikfabrik    
    

Danish CrownDanish CrownDanish CrownDanish Crown....    



Havnemærker 
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Kontingent 

Havnemærker 
 

2005 
 

kan nu købes ved 
henvendelse til et med-

lem af bestyrelsen. 
 

 
H U S KH U S KH U S KH U S K !!!!    

 

Medlemmer, der er i restance 
ud over 1. marts slettes af 

medlemslisten. 
 

Jvnf. § 6 i foreningens 
vedtægter. 
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Generalforsamling 

Generalforsamling 
i 

Sæby Sejlklub 
 

d. 30. marts 2005 kl. 19.00 
 

Dagsorden 
 
 1. Valg af dirigent. 
 2. Formandens beretning. 
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år. 
 4. Fastsættelse af kontingent. 
 5. Behandling af indkomne forslag. 
 6. Valg af formand. 

a. Formanden genopstiller ikke. 
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

a. På valg er Nils Bak (genopstiller ikke) og Jørn 
Sørensen (genopstiller). 

 8. Valg af 1 første- og 1 anden suppleant. 
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
 10. Valg af medlemmer til de nedennævnte afdelinger. 

a. Seniorafdelingen. 
b. Junior og Ungdomsafdelingen. 
c. Fællesafdelingen. 
d. Ejendomsafdelingen. 

 11. Valg af udvalg 
 12.  Eventuelt. 

 

 



Sæby Havn 

Man mener, der har været havn ved Sæby helt fra slutnin-
gen af middelalderen. 

I l400-årene tager Sæby karakter af købstadslignende 
bebyggelse. Byen får købstadsprivilegier i 1524 med ret til 
sejlads, handel og købmandskab. I takt med byens udvik-
ling, anlagde man i åens udløb en havn med bolværker og 
faskiner, omtalt første gang i kilderne 1559. 

Havnen omtales gennem tiden som byens smertensbarn. 
Gentagende tilsandinger forårsaget af såvel sand og tang 
fra søsiden søm materiale fra åen gjorde, at man hele tiden 
måtte bruge midler på forbedring og reparation. 

Gentagende storme har ligeledes været hårde ved hav-
nen. I 1879 blev åens løb drejet ud nord om havnen, så pro-
blemerne med materiale herfra var væk. 

 

Bispens overproduktion 
Gennem tiderne har Sæby Havn været ud- og indskibnings-
havn for produkter til og fra landsdelen. Fra starten var det 
Børglumbispen der fra havnen kunne udskibe sin over-
skudsproduktion fra jordbesiddelserne Voergaard og Sæ-
bygaard. Senere var der paketfart mellem København og 
Sæby, ligesom der foregik trafik med roer, grøntpiller og 
gødningsprodukter. 

I hele perioden har der sideløbende været drevet fiskeri 
fra Sæby. Havnen har aldrig været nogen stor fiskerihavn, 
men i 1950-erne og op gennem 60-erne var der 25 -30 
hjemmehørende fiskekuttere i Sæby. Samtidig var havnen 
base for mange udenbys fiskere. Der har været op til 90 
fiskerbåde i havnen på en gang. 

I 1970-erne og opefter begyndte der trange kår for fiske-
riet. Kvoteringer, dårligt fiskeri i farvandet ud for Sæby og 
ind imellem dårlige priser gjorde, at det tyndede kraftigt ud i 
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kutterne. 
Selvom det var svære tider for fiskeriet, håbede man på, 

at tingene ville ændre sig. 
 For at skabe plads til såvel lystbåde som fiskekuttere, 
blev havnen i 1980 udvidet med en afdeling til fritids fartø-
jer. Der blev ganske vist bygget en bro til fiskefartøjerne, 
men den kom aldrig i brug til formålet. I dag er der kun 2 
fiskekuttere hjemmehørende i havnen. De er næsten aldrig i 
Sæby, og man har for længst 
erkendt, at havnens fremtid lig-
ger i turisterhvervet og fritids-
samfundet. 
 

300 faste pladser 
Havnen, som er en kommunal 
havn og derfor hører under tek-
nisk udvalg, har i dag 200 faste 
pladser plus 100 i åen. For havnens vedkommende er næ-
sten alt udlejet, mens der i åen kun er udlejet 50%. 

I takt med at fiskeriet gik ned ad bakke, er Sæby blevet 
mere og mere populær som turistmål. 

Gennem de sidste mange år har havnen hvert år været 
besøgt af mellem 7 og 8.000 lystbåde. Dette tal vurderes at 
være det maximale, der kan nås. Kun ved en forlængelse af 
ferieperioden eller ved en havneudvidelse kan tallet øges. I 
de seks uger den egentlige højsæson er, kan kapaciteten 
ikke udnyttes bedre. 

Havnen er fyldt, så der nogle dage er op til 260 gæstesej-
lere. Dertil kommer de lokale som ikke er ude på tur. 

 

Omstilling 
Hele omstillingen fra erhvervshavn til fritidsaktiviteter har 
medført at der i bygningerne som før husede fiskeopkøbere, 
smede og værfter nu er opstået forretninger, restaurationer, 

Fortsættes på side 12 
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www.stigombord.dk 

Fra 2000 til 2004 byggede Vikingeskibsmuseet i Roskilde 
en rekonstruktion af Skuldelev 2. Skibet fik navnet 
"Havhingsten fra Glendalough". På ovenstående adresse 
kan man se nogle flotte animationer i 3d af bygningen af 
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Klubbladet 
 

vil så vidt muligt blive udsendt i månederne : 
 

Februar  -  Maj  -  August/September  -  December 
 

Indlæg til bladet bedes tilsendt redaktionen ved udgangen af måneden før. 

grilbarer og andre relevante foretagender. 
I øjeblikket bygges der boliger på havnefronten, og i alt er 

der planlagt bygning af ca. 100 boliger på havnens arealer. 
Som mange andre steder står man i kø for at komme til at 
bygge. 

Byggeriet bliver altid meget dyrt, og man kan måske tvivle 
på, om der virkelig er så mange, der vil give så meget for at 
bo på havnen. 

 

Bevar miljøet! 
Her i Sæby står vi midt i processen. Lokalplaner skal laves 
om. Beboere, som er flyttet ned i nærheden af havnen, dan-
ner pludselig foreninger som har til formål at bevare "det 
unikke havnemiljo". 

Der bliver en forfærdelig ballade med klager til alle muli-
ge ankestyreIser. Processen forsinkes i årevis. Kommunens 
borgere ryster på hovedet. Halvdelen ryster på hovedet af 
politikerne, som giver lov til disse nymodens bygninger, som 
slet ikke ligner det, man havde forestillet sig, når man ser 
på gamle fotografier fra fotografiets barndom. 

Den anden del af byens borgere ryster på hovedet af 
dem, der vil bevare "det unikke miljø", når man på fotografi-
er kan se, at "det unikke havnemiljø" bestod af en gammel 
fiskefabrik, som havde stået tom i mange år og en dlg-
bygning, som var faldet sammen 

Fortsat fra side 9 

Fortsættes på side 16 
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Standerhejsning 

Lørdag d. 30. April kl. 14 
 

er der standerhejsning ved klubhuset. 
 

Den nye formand vil byde velkommen til den 
nye sæson. 

 
Derefter kaffe og kage. 



Standerhejsningsfest Standerhejsningsfest Standerhejsningsfest Standerhejsningsfest     
i Sæby Sejlklubi Sæby Sejlklubi Sæby Sejlklubi Sæby Sejlklub    

for medlemmer med ægtefælle/ledsager 
 
 

Lørdag den 30. april 2005 KL. 18.00Lørdag den 30. april 2005 KL. 18.00Lørdag den 30. april 2005 KL. 18.00Lørdag den 30. april 2005 KL. 18.00    
 i klubhuset i klubhuset i klubhuset i klubhuset    

 
 

 Der serveres en lækker forårsmenu, 
 samt kaffe og natmad. 

 
 

Pris pr. kuvert  kr. 140,00 Pris pr. kuvert  kr. 140,00 Pris pr. kuvert  kr. 140,00 Pris pr. kuvert  kr. 140,00     
 

Øl og sodavand kan købes til klubpris 
Vin kan købes ( eller selv medbringes ) 

 
Kom og start sæsonen sammen med gode venner,  

god mad og hyggeligt samvær. 
 

Tilmelding senest søndag den 24. april 2005.Tilmelding senest søndag den 24. april 2005.Tilmelding senest søndag den 24. april 2005.Tilmelding senest søndag den 24. april 2005.    
 

Skriv jer på listen i klubhuset, 
eller ring til 

 
    Hanne/Henrik  9885 1600 
    Lise/Mogens    9840 1040 
    Bodil/Leo         9895 1543  
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ved egen hjælp, hvis ikke den havde fået lidt hjælp af en 
traktor. 

Flot alligevel 
Når alle rystelserne fortager sig og bygningerne skyder op, 
begynder de positive kommentarer at komme. "Det ser da 
godt ud - meget pænere end det gamle skidt der stod der før 
- det er da helt ufatteligt at "de" havde noget imod det". 

At dem der udtaler dette så selv står som underskriver på 
diverse protestskrivelser, ja -det snakker vi ikke mere om. 

 

Svært nærdemokrati 
Mange havne har prøvet dette og alle steder hvor havnene 
skal igennem ændringer vil man opleve lignende. 
Borgerne i dag er meget veluddannede. De kan læse lokal-
planer og kender til love og regler. Man finder sig ikke i 
"noget". Selvom man har benyttet nærdemokratiet og ind-
kaldt borgerne til møder og deltagelse i arbejdsgrupper, er 
det ikke nogen garanti for, at tingene kører problemfrit. Ek-
sempelvis kan det, at ordet legeplads er blevet nævnt i for-
bindelse med en plads på havnen, meget nemt, efter nogle 
år, blive til at området blev lovet anvendt til legeplads'. 

 

Stor renovering 

Men som sagt, Sæby Havn er midt i processen. Dette har 
også medført en øget politisk focus på havnen. Der er blevet 
afsat mange midler til renovering af havnen. Pladser og veje 
er ved at få udskiftet belægninger, kloakker og belysning. 

Derudover fik havnen i 1996 lavet en tilstandsrapport, 
som viser hvert enkelt elements tilstand. Rapporten er lø-
bende blevet opdateret og har samlet kostet ca. 130.000 
kr. 

 

Nøje planlægning 

Havnen havde i mange år forsøgt at 

Fortsat fra side 12 
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få hævet driftsbudgettet med 500.000 kr. årligt, så det var 
muligt at lave nogle reparationer uden at skulle vente til 
skidtet faldt sammen, og der skulle en tillægsbevilling til. 

Det var ikke lykkedes at få politisk opbakning til dette. I 
1996 fik havnen Vejdirektoratet til at lave en tilstands-
rapport, som vurderede hvert enkelt havneelement - d.v.s. 
broer, pæle, kajer, spuns, stensætninger o.s.v. Alle elemen-
terne fik tilstandskarakter 0 til -5. Nul var nyt eller helt 
uskadt og -5 var elementer der var ophørt med deres funkti-
on og "kunne kollapse når som helst". 

Der var ikke ret mange nuller, men der var mange -5-er. 
Vejdirektoratet og havnefogeden udarbejdede en vedlige-

holdelsesplan, som over en 10-årig periode skulle få nogen-
lunde bugt med forsømmelserne. Dog var der to molehove-
der, som måtte fornyes straks, samt 100 pæle ved broerne. 

 

Flere driftsmidler 
Politikerne fik forelagt rapporten, og det gik egentlig meget 
bedre end forventet. 

For hvor rapporten foreslog en forøgelse af driftsmidlerne 
med 500.000 kr. pr år, som havnen selv havde forsøgt i 
mange år, ja så gik man ind på at lave molehovederne i 
samme år, samt over de næste tre år at øge driften med 
2.000.000 kr pr. år og derefter 500.000 kr. fast i de følgen-
de år. Så var det egentlig bare at gå i gang. 

Der har undervejs været mange ændringer i planen. Dels 

er der sket noget, så et projekt må fremrykkes i forhold til 

planen og dels kan det af praktiske årsager være nødven-

digt at vente med et projekt til året efter, så det kan slås 

sammen med et andet. Tit kører man en større reparation 

over nytår, så der er mulighed for at benytte 2 års bevillinger 

og dermed opnå en mere effektiv udnyttelse af resourcerne. 

I takt med at reparationerne udføres, ajourføres rapporten 

så historien er på plads. Havnen har 2 gange siden fået rap-

Fortsat fra side 16 
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porten opdateret, senest i foråret. 

 

Flere ansatte 
Til at forestå driften af havnen er ansat en havnefoged. Der-
udover er der ansat en medhjælp i perioden 15. marts til 
15. november. Ud over at deltage i den daglige drift er med-
hjælpen tømrer, og havnen kan derfor selv afhjælpe mange 
skader. I sommerperioden har havnen derudover en lang-
tidsledig. I højsæsonen er der ansat hjælp til opkrævning af 
afgifter fra gæstesejlerne. Opkræverne er akkordlønnet, idet 
de får et fast beløb pr. båd. 

Sæby Havn ligger rimeligt højt med lystbådepriserne i 
forhold til andre havne. Mange synes, at l40 kr. er meget for 
en båd op til 15 m. Der kræves ikke ekstra betaling for el og 
bad. 

Alligevel hører vi daglig klager over priserne. På en cam-
pingplads vil den normale ydelse for samme service tit være 
i nærheden af det dobbelte. Den rigtige pris for en overnat-
ning burde nok ligge på 250 kr. pr døgn, men mange havne 
mangler modet til at hæve prisen. 

Der ligger det fra gammel tid, at lystbådene er et godt 
supplement til driften af en fiskerihavn. For manges ved-
kommende er realiteten i dag, at det er lystbådene, der bru-
ger havnen, og dermed må det jo også være dem, der skal 
betale. 

Beregninger, vi har lavet på havnen, anslår, at det koster 
mellem 50 og 60 kr. i døgnet at have en gæstesejler. 
Hvis man så indkræver 80 eller 70 kr., bliver det svært at 
se, hvor midlerne til vedligeholdelsesplanen skal komme fra  

 

Godt regnskab 

Sæby Havn har et driftsbudget på udgiftssiden på 
1.852.000 kr. I dette tal er medregnet de 500.000 kr. til 
renoveringsplanen. 

På indtægtssiden står 1.167.000 kr. i budgettet. Vi har dog 

allerede nu indtægter på 250.000 mere end budgetteret. I 
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øjeblikket ansøger vi udvalget om at hæve såvel indtægts-

budget som udgiftsbudget med 270.000 kr. for indeværen-

de år, så de ekstra penge kommer havnen til gode. 

På anlægssiden havde vi for 2005 afsat midler til 3. eta-

pe af belægningsplan, samt renovering af 2 toiletbygninger. 

Begge dele er prioriteret højt og ville være blevet bevilget, 

hvis ikke det var fordi regeringen har pålagt kommunerne 

nogle bindinger, som gør at vi må udsætte tingene endnu et 

år. 

 

Fremtiden fastlagt 
Havnens fremtid er der ikke så meget tvivl om. 
Som byens største aktiv er der ikke tvivl om, at turist- og fri-
tidserhvervet vil udvikle sig. 

I maj fremlagde planchefen og undertegnede et forslag 
for planudvalget, gående ud på en udvidelse af havnen mod 
syd. Havnen skal indeholde ca. 100 bådpladser samt en del 
husbådepladser. Som så mange andre steder i landet er der 
nogen, der tror på at husbåde er fremtiden. Sæby Havn har 
ikke husbåde i dag. Dette skyldes, at der ikke er ordentlige 
faciliteter til dem og at de vil optage den sparsomme kaj-
plads, som er til rådighed for gæstesejlere. Så uden en hav-
neudvideIse, vil havnen nok også fremover være husbådefri. 
 

Jobbet er hvad man gør det til 
Selvom mange tror, at jobbet som havnefoged er et som-
merjob, når det drejer sig om lystbådehavne, vil jeg påstå at 
jobbet er, hvad man gør det til. 

Selvfølgelig skal der være plads til, at man afspadserer 
nogle af de mange timer fra om sommeren, når havnen kø-
rer på lavt blus. 
Men der er nok at lave til hele året. Da jeg startede i 1983, 
sagde min for gænger at hvis jeg ville købe noget til over 
500 kr., var det klogt at ringe til formanden for havneudval-
get, som det hed dengang. 

Det gjorde jeg ikke. Jeg startede med at bestille uddyb-

Side 21 



ning for 50.000 kr. Ingen kommenterede det, og hav-
neudvalget blev nedlagt, fordi der ikke var nogen sager at 
holde møde om. 

I dag kører budgetlægning, udarbejdelse af renoverings-
planer, udviklingsplaner, affaldsplaner, udformning af hav-
neregulativer og skilteregulativer, udlejning, vedligeholdelse, 
ny 
anlæg, sagsbehandling o.s.v. udelukkende fra havnekonto-
ret. 

Alle henvendelser til kommunen omkring havnen bliver 
henvist til havnekontoret. Det er faktisk kun udskrivning af 
regninger, der foregår via rådhuset. 

 

Tilfredhed i arbejdet 
Alt dette giver en meget stor tilfredsstillelse i 
arbejdet, men det betyder også at man tit er 
meget alene med problemerne og skal sætte 
sig ind i meget stof. For stadig at have kon-
takt til den administrative del af rådhuset, 
har chefen for teknisk forvaltning og jeg et 
ugentligt møde, hvor eventuelle problemer 
eller nye tiltag drøftes. Men som sagt; jobbet 

 
HUSK 

 
Du kan få et nyhedsbrev pr. e-mail, hvis du oplyser 

din mail-adresse til 
 

Leif Olesen 
9882 5821 

webmaster@saeby-sejlklub.dk 
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